
 

  

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume  Veleşcu Ionuţ-Dumitru  
Adresa Str. Bradului, nr. 8, bl. 907, sc. 4, et. 2, ap. 8 

700656 Iaşi (România)  

Telefon +40754762965 

E-mail i.velescu@yahoo.com 

Naţionalitate română  

Data naşterii 06/10/1984 

Sex 
Stare civilă 

   Bărbătesc  
Necăsătorit 

  

Loc de muncă vizat / Domeniu 
ocupaţional 

Inginer Tehnolog în Industria Alimentară / Manager Sisteme de Management al 
Calităţii 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 01/02/2009 - 30/06/2009  

Funcţia sau postul ocupat Manager sisteme de management a calităţii 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Teona Rom Company S.R.L. 
Sos. Iaşi - Tomeşti nr.22, Iasi (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Distribuţie produse agroalimentare 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 
 

Calificarea/diploma obţinută 
 
 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
 
 

Numele instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Numele instituţiei de 
 învăţământ /furnizorului de formare 
 

Perioada 

Octombrie 2010 - prezent 
 
Studii doctorale / specializarea Mecanizarea Agriculturii 
Titlul tezei: ”Cercetări privind optimizarea procesului de lucru pentru uscarea fructelor și 
legumelor” 
• Utilaje şi instalatii de uscare a legumelor şi fructelor; 
• Tehnologii de uscare ale legumelor şi fructelor şi bazele teoretice ale deshidrătării; 
• Managementul proiectelor; 
• Bazele cercetării experimentale a maşinilor pentru agricultură şi industria alimentară.  
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din 
Iaşi (România), Facultatea de Agricultură 
 

   Iunie 2011 
   Curs de perfecționare: Auditor în domeniul calității 

 
 Auditul calității 

 
S.C. INFOEDUCAȚIA S.R.L 

 
    
   01/10/2008 - 05/02/2010 

Calificarea/diploma obţinută Masterat, specializarea Managementul calitatii produselor agroalimentare  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

• Controlul calităţii;  
• Auditul calităţii; 
• Protecţia consumatorului; 



• Comunicare şi negociere; 
• Metodologia cercetării ştiinţifice; 
• Managementul siguranţei produselor alimentare; 
• Merceologia produselor agroalimentare; 
• Merceologie şi expertiză merceologică. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din 
Iaşi (România), Facultatea de Zootehnie 

                                                  
Perioada 

     
   01/10/2003 - 20/06/2008  

Calificarea/diploma obţinută Inginer Diplomat in Industria Alimentară / specializarea Tehnologia prelucrării produselor 
agroalimentare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

• Tehnologia cărnii şi a produselor din carne; 
• Aditivi alimentari; 
• Tehnologia laptelui şi a produselor derivate; 
• Controlul calităţii; 
• Utilaje şi instalaţii in industria alimentară; 
• Tehnologia băuturilor; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din 
Iaşi (România), Facultatea de Agricultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 
Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Engleză  B1 
Utilizator 

independent  
B1 

Utilizator 
independent  

B1 
Utilizator 

independent  
B1 

Utilizator 
independent  

B1 
Utilizator 

independent  

Italiană  A1 
Utilizator 
elementar  

A1 
Utilizator 
elementar  

A1 
Utilizator 
elementar  

A1 
Utilizator 
elementar  

A1 
Utilizator 
elementar  

 (*) Nivelul Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă dezvoltat, capacitate de adaptare, integrare rapidă în colectiv: experienţa 
muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activitătile presupuse de proiectele 
practice și de cercetare derulate în cadrul facultăţii. Am continuat să consolidez această 
experientă ca angajat în postul de manager sisteme de management al calităţii. 

Competenţe şi aptitudini tehnice  O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (am fost responsabil cu implementarea     
controlului calităţii în departamentul în care am lucrat). 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorulu 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice  

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and 
PowerPoint™); 
Spirit organizatoric, spirit de iniţiativă şi rezolvare rapidă a situaţiilor de criză. 

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: tenis, înot, lectura. 

Permis de conducere B, ianuarie 2003 

Informaţii suplimentare • În anii de facultate am efectuat practica de specialitate la S.C. Transgigel S.A. com 
Şipote jud. Iaşi. 

• În perioada martie - iunie 2008 am efectuat practica la Cantina Restaurant U.S.A.M.V. 
Iaşi în calitate de specialist consultant unde am implementat sistemul HACCP. 

• În februarie 2009 am realizat Manualul Calităţii la S.C. Avicola S.A. Matca jud. Galaţi. 
 


